“ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ 5008, ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ”
Με το 5008 δεν κάνετε συμβιβασμούς. Ένα συμπαγές οικογενειακό αυτοκίνητο, εύκολα διαμορφώσιμο,
με ρευστές και αεροδυναμικές γραμμές, το 5008 είναι αρμονικά συνδεδεμένο με την λειτουργικότητα
και το στυλ. Εξοπλισμένο με τις τελευταίες καινοτόμες τεχνολογίες σε θέματα ασφάλειας, κινείστε
στο δρόμο με εμπιστοσύνη. Με το 5008 επωφελείστε από μια πραγματική οδηγική απόλαυση χάρις
στην ποιότητα που διαθέτει και τη θέση οδήγησης, που συμβάλλει στην άνεση του οδηγού.

“5008, ΜΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΖΩΗ”
Η θέση οδήγησης, με εργονομικό και έξυπνο σχεδιασμό, σας προσφέρει τις τελευταίες
καινοτόμες τεχνολογίες για μεγαλύτερη άνεση, ασφάλεια και ευκολία στην οδήγηση.

Θέση οδήγησης
Η αρχιτεκτονική της θέσης οδήγησης είναι σχεδιασμένη για να εξασφαλίζει την οδηγική άνεση του
οδηγού. Η ψηλή θέση οδήγησης και
το μεγάλο παρμπρίζ επιτρέπουν
στον οδηγό να κυριαρχεί στο δρόμο
και να αισθάνεται ασφάλεια.

Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης*
Για να διευκολύνεται το παρκάρισμά σας, η λειτουργία μέτρησης
διαθέσιμου χώρου, εκτιμάει τις
διαστάσεις του χώρου στάθμευσης,
σας ενημερώνει για τη δυνατότητα
να παρκάρετε ή όχι το όχημά σας
και εκτιμάει το επίπεδο δυσκολίας
παρκαρίσματος. Αυτή η λειτουργία
συνδυάζεται με την υποβοήθηση
παρκαρίσματος εμπρός και πίσω*.
Το σύστημα αυτό εκπέμπει ηχητικά
σήματα μέσω του ηχείου, που είναι
πιο κοντά στο εμπόδιο και αυξάνε-

Η θέση οδήγησης, χάρις στις πολλαπλές ρυθμίσεις του τιμονιού,
συμβάλλει στην άνεση του οδηγού.
Η καλά μελετημένη εργονομική
θέση οδήγησης προσφέρει στον
οδηγό εύκολη πρόσβαση σε όλες
τις λειτουργίες και άνετη ανάγνωση
των ενδείξεων των οργάνων.

ται σε συχνότητα και ένταση όσο
πιο κοντά πλησιάζει το αυτοκίνητο
στο ανιχνευμένο εμπόδιο, ενώ
υπάρχει και γραφική απεικόνιση
στην κεντρική οθόνη.
Ηλεκτρικό χειρόφρενο
Το 5008 εξοπλίζεται στο βασικό
εξοπλισμό με το αυτόματο ηλεκτρικό χειρόφρενο. Για τη δική σας
άνεση ενεργοποιείται αυτόματα
όταν σβήσει ο κινητήρας, ενώ
απελευθερώνεται επίσης αυτόματα, στη φάση της εκκίνησης.

Επιπλέον, το ελαφρά κεκλιμένο
ταμπλό υψηλής ποιότητας του
5008, κομψά σχεδιασμένο, βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με το δυναμικό εξωτερικό σχεδιασμό του
αμαξώματος.

Επιπλέον αυτής της λειτουργίας,
το ηλεκτρικό χειρόφρενο διατηρεί
το αυτοκίνητο ακίνητο (2 sec) όταν
είναι σε δρόμο με κλίση, δίνοντας
στον οδηγό την ευκαιρία να ξεκινήσει με μεγαλύτερη άνεση και
ασφάλεια.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

Head up display
Οι απαραίτητες πληροφορίες οδήγησης προβάλλονται πάνω σε μια
ανακλινόμενη διάφανη οθόνη* μέσα
στο οπτικό πεδίο του οδηγού: ταχύτητα του οχήματος, ρυθμιστής και
περιοριστής ταχύτητας, Distance
Alert* (προειδοποίηση απόστασης

σε σχέση με το προπορευόμενο
όχημα). Ενημερώνεστε, χωρίς να
χρειάζεται να πάρετε τα μάτια σας
από το δρόμο, με πλήρη ασφάλεια.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα
με την έκδοση

“ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 5008”
Σε όλη την οικογένεια αρέσει να ταξιδεύει με το 5008. Το 5008 ανταποκρίνεται στις ανάγκες του
καθενός: κομψός σχεδιασμός, υψηλή τεχνολογία και άνεση στην οδήγηση για τους γονείς, ευρύχωρο,
λειτουργικό και ευχάριστο στο εσωτερικό για τα παιδιά, άνετο και ασφαλές για όλους.

“ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ 5008, ΕΧΩ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΟΥ”
Το να προσαρμόσεις το 5008 στις
ανάγκες όλης της οικογένειας είναι
το πιο εύκολο πράγμα. Διαθέσιμο
από 5 έως 7 θέσεις (προαιρετικά),
με το 5008 έχετε την ελευθερία
να διαμορφώσετε εύκολα τους

χώρους του για να καλύψει όλες τις
δραστηριότητές σας.
Χωρητικότητα και λειτουργικότητα
Για περισσότερη ελευθερία, όλα
τα καθίσματα αναδιπλώνονται ανε-

ξάρτητα, με σκοπό να προσαρμόζεται εύκολα το 5008 στον αριθμό
των επιβατών και των αποσκευών
τους. Τα καθίσματα της 2ης και
3ης σειράς αναδιπλώνονται δημιουργώντας ένα επίπεδο πάτωμα,

αυξάνοντας έτσι το χώρο φόρτωσης. Το κάθισμα του συνοδηγού
αναδιπλώνεται πλήρως* για τη
φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
μήκους έως 2,76 μ., προσφέροντας μια μέγιστη διαμορφωσιμό-

τητα, χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί κάποιο κάθισμα.
Μέγιστη άνεση
Στο 5008 οι πλάτες των εμπρός
καθισμάτων είναι σχεδιασμένες με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμπο-

δίζουν τα πόδια των πίσω επιβατών. Τα καθίσματα της 2ης σειράς
ρυθμίζονται σε μήκος και σε κλίση.
Το 5008 εξοπλίζεται επίσης με
σκιάδια τύπου κουρτίνας στη 2η
και 3η σειρά καθισμάτων*.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

“5008, ΕΥΡΥΧΩΡΟ ΚΑΙ
ΦΩΤΕΙΝΟ”
Ευρύχωρο και συμπαγές ταυτόχρονα, το 5008 εκμεταλλεύεται την αρχιτεκτονική του για να προσφέρει
στους επιβαίνοντες μοναδική φωτεινότητα χάρη στην πανοραμική υάλινη οροφή*. Οι επιβάτες επωφελούνται από τον καλά μελετημένο, γενναιόδωρο χώρο του 5008, την εξωτερική πανοραμική θέα και τους
πολυάριθμους αποθηκευτικούς χώρους, για να μεταφέρουν όλα τα αντικείμενα που έχει ανάγκη μια οικογένεια.

Με θέα τον ουρανό
Με την πανοραμική υάλινη οροφή*
και το μεγάλο εμπρός κρύσταλλο,
η γυάλινη επιφάνεια του 5008
αγγίζει τα 3,39 m, προσφέροντας
έτσι στους επιβάτες μια μοναδική
αίσθηση φωτεινότητας και χώρου
για μεγαλύτερη άνεση κατά τη
διάρκεια των ταξιδιών.

Ένας ιδανικός χώρος φόρτωσης
Πέρα της αξιοπρόσεκτης προσβασιμότητας, το 5008 διαθέτει έναν
ιδιαίτερα εντυπωσιακό χώρο αποσκευών για ένα αυτοκίνητο της
κατηγορίας του. Στη διαμόρφωση
με 5 θέσεις, ο όγκος του χώρου
αποσκευών πίσω από τη δεύτερη
σειρά των καθισμάτων φτάνει στα
823 lt (697 lt με μέτρηση VDA).

Εκτός από τη τρίτη σειρά των
καθισμάτων, ο χώρος αποσκευών
διαθέτει επιπλέον αποθηκευτικούς
χώρους.
Ένας χώρος για κάθε αντικείμενο
Το 5008 διαθέτει πολυάριθμους και
έξυπνους χώρους αποθήκευσης για
όλη την οικογένεια. Εμπρός, η κεντρική κονσόλα διαθέτει ένα ψυχό-

μενο χώρο αποθήκευσης 10,5 lt,
με θήκη για ποτήρι. Στην κεντρική
κονσόλα μπορείτε να τοποθετήσετε κάθετα δύο μπουκάλια του
μισού λίτρου. Επιπλέον χώροι
αποθήκευσης υπάρχουν στο εσωτερικό των εμπρός θυρών, στο
ντουλαπάκι του συνοδηγού και
κάτω από το τιμόνι. Πίσω, στη 2η
σειρά καθισμάτων, οι επιβάτες

επωφελούνται από τους γενναιό
δωρους χώρους αποθήκευσης στο
πάτωμα και στις θήκες των πορτών. Τέλος, στη 3η σειρά των
καθισμάτων, χώροι αποθήκευσης
υπάρχουν στους πλαϊνούς θόλους.

“ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 5008”
Πακέτο video*
Όποιος και εάν είναι ο προορισμός
σας, η διαδρομή αποτελεί μέρος
της διασκέδασης. Με το πακέτο
video που διαθέτει το 5008, τα
παιδιά δε θα κουράζονται να παρακολουθήσουν μια ταινία, να παίξουν
ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, να ακούσουν μουσική. Η μετάδοση της
μουσικής πραγματοποιείται μέσω
δύο ακουστικών, χωρίς καλώδιο
λειτουργίας Bluetooth, τοποθετημένα σε κουτί για να προστατεύονται, λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Η λειτουργία
του video πραγματοποιείται χάρις
στις 2 οθόνες 7΄΄, με προστατευ-

τικό κάλυμμα αρμονικά συνδυασμένο με την εσωτερική επένδυση
του αμαξώματος, που βρίσκονται
ενσωματωμένες πίσω από τα
προσκέφαλα των εμπρός καθισμάτων. Δύο διαφορετικές πηγές
video ή μουσικής μπορούν να συνδεθούν με βύσματα RCA. Κονσόλες παιχνιδιών και πολυμέσων μπορούν να αποθηκευτούν στην καταπακτή που βρίσκεται κάτω από τα
πόδια των επιβατών της 2ης σειράς
των καθισμάτων.
Τεχνολογία και πολυμέσα
Το 5008 σας προσφέρει μια σειρά
από ηχοσυστήματα και τηλεματικές

υπηρεσίες που αποτελούν αιχμή
της τεχνολογίας: ράδιο – cd MP3
WIP Sound*, σύστημα πλοήγησης
όπου επιτρέπει τη λειτουργία τηλεφώνου ανοικτής ακρόασης, σύστημα πλοήγησης WIP COM 3D* με
έγχρωμη οθόνη 7΄΄* καθώς και ένα
σύστημα Hi Fi JBL*. Τα παραπάνω
συστήματα που χρησιμοποιεί το
5008 είναι τελευταίας γενιάς με
κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό,
σας επιτρέπουν ταυτόχρονα να
ακούτε τη μουσική που προτιμάτε,
να τηλεφωνείτε χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το δρόμο,
να ταξιδεύετε χωρίς άγχος, να συμβουλεύεστε καθ΄ όλη τη διάρκεια

της διαδρομής σας το σύστημα
πλοήγησης και να αισθάνεστε
ασφαλείς σε κάθε περίπτωση.
Δυνατότητα σύνδεσης
Στην κεντρική κονσόλα του 5008
υπάρχει μια βοηθητική πρίζα για να
συνδέεται το MP3 σας ή το USB
σας. Η βοηθητική πρίζα είναι
έξυπνα τοποθετημένη ώστε να μην
γίνονται αντιληπτές οι συσκευές
που είναι συνδεδεμένες, από τα
εξωτερικά βλέμματα.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

“ΤΟ 5008 ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ”

Το 5008 διακρίνεται από τις ισορροπημένες γραμμές του και το αεροδυναμικό
του σχεδιασμό. Η πρόσοψη, το προφίλ των προβολέων και το επιθετικό καπό, που
αποτελεί συνέχεια του μεγάλου εμπρός κρυστάλλου, συμβάλλουν στην καλύτερη
αεροδυναμική του αυτοκινήτου. Αυτή η ρευστότητα εκδηλώνεται και από τα
ενσωματωμένα χρώμια που διακοσμούν τη μάσκα του 5008, προσδίδοντάς του
κύρος και κομψότητα. Στο πίσω μέρος, τα χαρακτηριστικά φώτα χαρακτηρίζουν
την υπογραφή του αυτοκινήτου, απελευθερώνοντας μια αίσθηση απλότητας και
ευρωστίας. Με την επιβίβαση στο δικό σας 5008, θα λατρέψετε να σας κοιτούν.

“ΤΟ 5008 ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ”
Όταν όλη η οικογένεια επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο, η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας. Το 5008 χρησιμοποιεί όλες τις καινοτόμες τεχνολογίες
ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας για να προστατεύσει εσάς και τους επιβάτες σας. Ταξιδέψτε έτσι με απόλυτη ηρεμία.

Ρυθμιστής και περιοριστής
ταχύτητας*
Το 5008 εξοπλίζεται, στο βασικό ή
προαιρετικό εξοπλισμό με ρυθμιστή
και περιοριστή ταχύτητας, με
όλους τους διαθέσιμους κινητήρες.
Ο ρυθμιστής ταχύτητας* σας επιτρέπει να διατηρήσετε μια σταθερή ταχύτητα ενώ ο περιοριστής
ταχύτητας σας επιτρέπει τον προγραμματισμό της ταχύτητας που
δεν επιθυμείτε να ξεπεράσετε.
Αερόσακοι σε όλες τις σειρές
καθισμάτων
Αερόσακοι προστατεύουν τους
επιβάτες του 5008 σε όλες τις
σειρές καθισμάτων, ακόμα και στην
τρίτη σειρά (προαιρετικά), εξοπλισμός που συναντιέται σε αυτοκίνητα μεγαλύτερων κατηγοριών. Στο
σύνολο 6 αερόσακοι εξοπλίζουν το
5008: 2 εμπρός αερόσακοι οδηγού
– συνοδηγού (του συνοδηγού με
μηχανισμό απενεργοποίησης για
την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος), 2 εμπρός πλευρικοί αερόσα-

κοι και δύο αερόσακοι τύπου κουρτίνας από τη 2η έως τη 3η σειρά
καθισμάτων. (η 3η σειρά καθισμάτων ανήκει στον προαιρετικό
εξοπλισμό)
Το έξυπνο σύστημα ASR
Αυτό το έξυπνο σύστημα αντιολίσθησης (ASR) φέρνει μια καινούρια
λειτουργία στο κλασικό σύστημα
αντιολίσθησης. Ανιχνεύει συνεχώς
τις δύσκολες συνθήκες πρόσφυσης
κατά τη φάση της εκκίνησης, σε
δρόμους παγωμένους ή με χιόνι.
Σ΄ αυτές τις συνθήκες αυτό το
έξυπνο σύστημα αντιολίσθησης
συμπληρώνει τη λειτουργία ASR
αποτρέποντας την ανεξέλεγκτη
περιστροφή των εμπρός τροχών,
διατηρώντας το όχημα σε μια
σταθερή τροχιά.
Ζώνες ασφαλείας
Οι εμπρός ζώνες ασφαλείας είναι
εξοπλισμένες με πυροτεχνικούς
προεντατήρες και με περιοριστή
δύναμης. Τα πίσω καθίσματα διαθέ-

τουν ζώνες ασφαλείας 3 σημείων
και περιοριστή δύναμης. Όλα τα
καθίσματα διαθέτουν ηχητική ένδειξη μη στερέωσης της ζώνης ασφαλείας. Επιπλέον, μπορούν να τοποθετηθούν παιδικά καθίσματα με πλήρη ασφάλεια: τρείς θέσεις ISOFIX
τριών σημείων υπάρχουν στα καθίσματα της 2ης σειράς. Το τρίτο
σημείο στήριξης βρίσκεται στις
πλάτες των πίσω καθισμάτων.
Ενεργητική ασφάλεια και ESP
Όλες οι εκδόσεις του 5008 υποδηλώνουν μια δυναμική συμπεριφορά,
ένα υψηλό επίπεδο ενεργητικής ασφάλειας, χάρις στο ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας ESP, στο βασικό εξοπλισμό. Το ΕSP συνδυάζει πολλαπλές λειτουργίες, το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS), το
σύστημα αντιολίσθησης των τροχών
(ASR), τον ηλεκτρονικό κατανεμητή
πέδησης (EBV, CBC), την υποβοήθηση απότομης πέδησης (AFU), το αντιμπλοκάρισμα κινητήρα (MSR) και το
δυναμικό έλεγχο ευστάθειας (CDS).

Ασφάλεια παιδιών
Οικογενειακό αυτοκίνητο, το 5008
φροντίζει για την ασφάλεια των
παιδιών: τα πίσω ηλεκτρικά παράθυρα (στο βασικό ή προαιρετικό
εξοπλισμό ανάλογα με την έκδοση)
απενεργοποιούνται με ηλεκτρικό
κλείδωμα και είναι εξοπλισμένα με
σύστημα ανίχνευσης εμποδίου.
*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό

“PEUGEOT ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”
Εδώ και χρόνια η
Peugeot καινοτομεί
σκεφτόμενη το
μέλλον. Από το 2007
η Peugeot ακολουθεί μία καινούρια
πορεία προσπαθώντας να τηρήσει
τη δέσμευσή της για τις μελλοντικές γενεές των αυτοκινήτων της,
να βρίσκονται κάτω από τις αρχές
του «Blue Lion».

• από το 2000, η Peugeot πούλησε 2.000.000 επιβατικά αυτοκίνητα εξοπλισμένα με φίλτρα
κατακράτησης μικροσωματιδίων
(FAP).
• από το 2008, η Peugeot ενισχύει
τη θέση της στην Ευρώπη* στην
κατηγορία αυτοκινήτων που
εκπέμπουν λιγότερο από 120 gr

του CO2/km με 15,4 % μερίδιο
στην αγορά. Έτσι από το 2008
ένα στα έξι αυτοκίνητα που πουλούνται στην Ευρώπη εκπέμπει
λιγότερο από 120 gr του
CO2/km, αυτό το ένα είναι
αυτοκίνητο Peugeot.
• Όλα τα οχήματα Peugeot κατασκευάζονται σε εργοστάσια που

έχουν πιστοποίηση ISO 14001 και
μπορούν να ανακυκλωθούν μέχρι
95% στο τέλος της ζωής τους.
* Ευρώπη 14 χώρες

“ΤΟ 5008 ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”
Αεροδυναμική και οικονομία
καυσίμου
Η αεροδυναμική του 5008 και η
βελτιστοποίηση του βάρους έχουν
προσεχθεί ιδιαίτερα με σκοπό τη
μειωμένη κατανάλωση καυσίμου.
Το Peugeot 3008 διαθέτει τον
καλύτερο συντελεστή αεροδυναμικής στην κατηγορία του, με CX
μόλις 0,296.

HDi FAP
Η τεχνολογία HDi συνδυάζεται με
ένα σύστημα πολύ αποτελεσματικό,
το φίλτρο κατακράτησης μικροσωματιδίων (FAP). To FAP είναι μια αυτοκαθαριζόμενη συσκευή που επεξεργάζεται τα καυσαέρια του κινητήρα πετρελαίου. Το συγκεκριμένο
φίλτρο σχεδόν απαλείφει οριστικά
τα σωματίδια, όποιο και να είναι το
μέγεθός τους, καθιστώντας τα σχεδόν μη μετρησίμα (0,004 gr/km).

Ένδειξη αλλαγής ταχύτητας*
Αυτή η ένδειξη σας βοηθάει να
προστατέψετε το περιβάλλον, επιτρέποντάς σας κάθε στιγμή, να επιλέξετε τη σχέση του κιβωτίου για
να πετύχετε τη χαμηλότερη δυνατή
κατανάλωση.

Ελαστικά energy saver*
Σε συνδυασμό με την προσεκτική
ρύθμιση των αναρτήσεων, ελαστικά
εξοικονόμησης ενέργειας έχουν
σχεδιαστεί σε διάσταση 16΄΄. Αυτά
τα ελαστικά μειώνουν τη τριβή και
άρα την απαιτούμενη ενέργεια για
την κίνηση του οχήματος διατηρώντας την πρόσφυση του οχήματος
σε υψηλά επίπεδα.

* Διαθέσιμο με τους κινητήρες Euro 5, με
μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων

*Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό ανάλογα
με την έκδοση

Αυτή η τεχνολογία καθιστά τον
κινητήρα πετρελαίου καθαρό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ
Βενζίνη
1,6 lt VTi 16V 120 ίπποι

Καταναλώσεις

1,6 lt THP 16V 156 ίπποι

BVM5*

BVM6**

Διαστάσεις ελαστικών(1)

16"

16"

17" & 18"

Κύκλος πόλης

9,9

9,8

9,9

Κύκλος εκτός πόλης

5,8

5,7

5,8

Μικτός κύκλος

7,3

7,1

7,3

Εκπομπές CO2 (gr/km)

169

167

169

2,0 lt HDi 150 ίπποι

2,0 lt HDi 163 ίπποι(2)

BVM6**

BVA6***

Πετρέλαιο
1,6 lt HDi 110 ίπποι FAP

Καταναλώσεις

BMP6****

BVM6**

Διαστάσεις ελαστικών(1)

16"

17" & 18"

16"

17" & 18"

16"

17" & 18"

17"

Κύκλος πόλης

6,2

6,4

6,5

6,9

7,5

7,6

9,1

Κύκλος εκτός πόλης

4,5

4,8

4,5

4,7

4,8

4,9

5,7

Μικτός κύκλος

5,1

5,3

5,3

5,5

5,8

5,9

6,9

Εκπομπές CO2 (gr/km)

135

140

140

145

151

154

181

* BVM5: μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων
** BVM6: μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων
*** BVA6: αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων
**** BMP6: ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων
(1) Στο βασικό ή προαιρετικό εξοπλισμό
(2) Διαθέσιμο το 2010

“ΤΟ 5008 ΔΙΑΦΕΡΕΙ”
Για να τονίσει την προσωπικότητα και την πρωτοτυπία του, το 5008 διατίθεται σε 9 χρώματα.
Πέντε διαφορετικοί τύποι εσωτερικών επενδύσεων συνδυάζονται αρμονικά με τα χρώματα του αμαξώματος.

Μεταλλικά Χρώματα
(προαιρετικά)

Γκρι Aluminium

Γκρι Shark

Μπλε Abysse

Μπλε Philae

Vapor Grey

Μαύρο Perla Nera

Απλά Χρώματα

Γκρι Hurricane

Μεταλλικό Χρώμα
Τριπλής Επίστρωσης
(προαιρετικά)

Κόκκινο Babylone

Χρώμα NACRÉE
(προαιρετικά)

Λευκό Nacrée

Τάσι 16" HAUMEA

Ζάντα 16" ERIS

Ζάντα 17" QUARK

Ζάντα 18" MAGNETIK

Ύ
Υφασμα Ligne μαύρο Tramontane

Ύ
Υφασμα Strada Guérande

Ύ
Υφασμα Strada μαύρο Tramontane

Δέρμα Guérande (προαιρετικά)

Δέρμα μαύρο Tramontane (προαιρετικά)

www.peugeot.gr
Για να μάθετε περισσότερα για το 5008, για να βρείτε ακριβώς αυτό που θέλετε, να πληροφορηθείτε για τα χρώματα και τους διαθέσιμους κινητήρες
όπως και για τα επίπεδα του εξοπλισμού, συνδεθείτε στο Internet και στο site www.peugeot.gr

H Peugeot και εσείς
Πάνω από 10.000 σηµεία πωλήσεων στην Eυρώπη. 4.000 σηµεία πωλήσεων µόνο στην Γαλλία και
πάνω από 6.300 στην υπόλοιπη Eυρώπη. ∆ιαλέγοντας ένα Peugeot, έχετε την σιγουριά ενός δικτύου
αποτελεσµατικού και φιλικού, πάντα στην διάθεσή σας. Mόνο για την Eλλάδα, 82 Eπίσηµοι Έµποροι
σας περιµένουν. Eµπιστευθείτε τους. Eίναι οι ειδικοί για το Peugeot σας.

Peugeot Assistance*

Boutique Peugeot

H Peugeot και το περιβάλλον

Oι πληροφορίες και οι φωτογραφίες αυτού

Ένα απλό τηλεφώνηµα στο νούµερο

∆ιαθέτει µία πλήρη γκάµα αξεσουάρ από

H Peugeot και το δίκτυό της, προσέχοντας

το διαφηµιστικού φυλλαδίου βασίζονται στα

210 57 61 111 αρκεί για να ξεπεράσετε

την Peugeot σχεδιασµένα ειδικά για το

το περιβάλλον, ανακυκλώνει τα παλαιά

τεχνικά χαρακτηριστικά κατά την στιγµή της

κάθε απρόοπτο. Tο πρόγραµµα οδικής

αυτοκίνητό σας. Συµβουλευθείτε επίσης

ανταλλακτικά από τις επισκευές των

εκτύπωσης. Oι εξοπλισµοί που παρουσιά-

υποστήριξης PEUGEOT ASSISTANCE*

το κατάλογο “Ligne de style, Esprit du sport”

αυτοκινήτων.

ζονται υπάγονται στον βασικό ή στον προαι-

είναι κοντά σας 24 ώρες την ηµέρα, 7

ώστε να βρείτε τα αντικείµενα και τα

ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες τον

αξεσουάρ της Peugeot που θέλετε να

H Peugeot στο Internet

Mέσα στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων,

χρόνο και σας βοηθά παντού µέσα στην

αγοράσετε για σας... ή για τους άλλους.

Aνακαλύψτε την Peugeot µέσα από

η Peugeot διατηρεί το δικαίωµα της αλλαγής

το Internet. Πληκτρολογήστε την διεύθυνση

ανά πάσα στιγµή, των τεχνικών χαρακτηρι-

Eλλάδα, αλλά και στην Eυρώπη.

ρετικό εξοπλισµό, ανάλογα µε τις εκδόσεις.

τους όρους του προγράµµατος της Peugeot

Aυθεντικά ανταλλακτικά
Peugeot

Assistance απευθυνθείτε στο ∆ίκτυο των

Aσφάλεια και ποιότητα! H Peugeot δοκίµασε

τεχνική απεικονίσεως χρωµάτων δεν επιτρέπει

Eπισήµων Eµπόρων Peugeot.

και ενέκρινε κάθε ένα από τα ανταλλακτικά

την ακριβή απόδοση των χρωµάτων. Tο

της. H τοποθέτησή τους από το επίσηµο

προσπέκτους αυτό δεν αποτελεί συµβόλαιο

Xρηµατοδότηση Peugeot

∆ίκτυό µας, συνοδεύεται από εγγύηση

αγοράς. Για κάθε διευκρίνιση ή συµπληρω-

Eνηµερωθείτε από τους επίσηµους εµπόρους

ενός χρόνου για το ανταλλακτικό και την

µατική πληροφορία, αποτανθείτε στο

µας, για το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα

εργασία του.

*Για να γνωρίσετε καλύτερα τις παροχές και

Peugeot Credit και σίγουρα θα βρείτε τους
ευνοϊκότερους όρους της αγοράς.

www.peugeot.com ή για τις Eλληνικές

στικών, του βασικού και προαιρετικού

σελίδες www.peugeot.gr.

εξοπλισµού και των χρωµάτων. H τρέχουσα

Eπίσηµο ∆ίκτυο της Peugeot. Aπαγορεύεται
η µερική ή ολική αναπαραγωγή του παρόντος
καταλόγου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση
της Automobiles Peugeot.

www.peugeot.gr

Σφραγίδα Επίσημου Εμπόρου
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